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Wiebe van de Kuinder 
 

van bakker tot rustend burger 

Interview: CEES VAN RIJSDAM 
 
Wie is Wiebe van de Kuinder en in welke familie is hij grootgebracht? 
Ach, moet ik dat nu nog vertellen, want de echte Eemnessers kennen mij alle-
maal, getuige de aanspreektitel die ik op straat hoor: “hé, bakker!”. Ik ben de 
oudste uit een gezin van vijf kinderen. Mijn vader was Jan van de Kuinder 
(geboren in 1899) die op 71-jarige leeftijd in 1970 is overleden. Mijn moeder 
heette Cornelia Maria Prinsen (geboren in 1902) en overleden toen ze nog maar 
33 jaar was in het jaar 1935. Uit dit huwelijk (gesloten in 1926) werden vijf 
kinderen geboren: Wiebe (1927), Jeanne (1928), Riek (1929, overleden in 
1998), Bep (1932, overleden in 2004) en Jannie (1935, overleden in 1989). 
Mijn geboortedatum is 16 augustus 1927 en de plek was de woning bij de bak-
kerij aan de Laarderweg 44. Mijn moeder is in het kraambed van het vijfde 
kind overleden en toen was ik nauwelijks acht jaar. Vader Jan had het toen erg 

 
Aan het werk in de bakkerij (± 1960). 

 
De rustende burger 



HKE-103 

 
Kinderen, geboren uit het eerste huwelijk. 

 
Huwelijk Jan van de Kuinder en Cornelia Maria Prinsen. 
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moeilijk, het vele werk in de bakkerij en tevens de zorg voor vijf kleine kinde-
ren. Binnen het jaar waren er meerdere huishoudsters over de vloer. Toen ver-
scheen Trijntje Giliam uit Friesland; zij had gereageerd op een advertentie in 
het christelijke dagblad De Standaard (nu: Trouw) en kwam op zicht en ge-
sprek; dat verliep voorspoedig en zo kwam zij als huishoudster in huis voor dag 
en nacht. 
Mijn vader was uit de directe zorgen en na een jaar zijn ze getrouwd (in 1936). 
Vader was toen 37 jaar en moeder Trijntje was 21 jaar (geboren in 1914). Uit 
dit tweede huwelijk van mijn vader werden zeven kinderen geboren : Hieke 
(1937), Frans (1939), Pier (1944), Nelie (1946), Klasien (1947), Jan Jacob 
(1951) en Attie (1953). Dus twaalf kinderen in een druk bakkersbestaan aan de 
Laarderweg. Om het gezinsverhaal compleet te maken het volgende: moeder 
ging in 1999 naar De Blinkert in Baarn en na vier maanden was er ruimte be-
schikbaar in Theodotion in Laren, waar ze nu vanaf 2000 woont. De kinderen 
zijn uitgewaaierd en zien elkaar nog op verjaardagen. 

 
Kinderen, geboren uit het tweede huwelijk 
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Huwelijk Jan van de Kuinder en Trijntje Giliam 

 
Nu wordt het tijd om jouw levensloop eens nader te belichten, vind je niet? 
Accoord! Ik zal beginnen met de periode van de Lagere School. Geboren in 
augustus moest ik in Eemnes een heel schooljaar wachten tot 1 april om ge-
plaatst te kunnen worden op de School met den Bijbel (nu: De Wegwijzer), 
maar in Laren kon ik direct per 1 september komen op de School met den Bij-
bel (nu: De Scheper). Ik schijn een goede leerling geweest te zijn, al was ik niet 
altijd even makkelijk in mijn gedrag, dat had ook veelal te maken met het feit 
dat ik een bakkerszoon was en dus ’s morgens vroeg vaak moest helpen in de 
bakkerij. Namen van leerkrachten uit die tijd waren: meester Ietswaard, mees-
ter Vos, meester Daniëls (die zo goed kon spelen op zijn viool, tot ergernis van 
ons als kinderen), de gezusters en juffrouwen Geel en meester Van der Houten. 
Zoals gezegd: vanaf tien jaar werkte ik al mee in de bakkerij, voornamelijk in 
de dagelijkse bezorging van brood. Na de Lagere School ging ik naar de Han-
delsavondschool in Hilversum, dat was vier avonden in de week! 
Mijn dagprogramma in die jaren zag er als volgt uit: om vijf uur beginnen, om 
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tien uur vers brood bezorgen (eerder mocht niet vanwege de Wet tegen Nacht-
arbeid!), om één uur even snel thuis eten, ’s middags bakken van koekjes, rog-
gebrood en beschuit, om zes uur eten en dan fietsen naar de avondschool; dus: 
eigenlijk nooit vrije tijd en helemaal geen vakantie! 
O ja, het eerste “uitje” herinner ik me nog goed: het was nog voor de oorlog en 
het was een pinksterweekend; op zaterdagavond met vader (na het werk) op de 
fiets naar Amsterdam, vandaar per nachtboot naar Lemmer in Friesland, op 
zondag ter kerke (Eerste Pinksterdag). 
Op de maandag teruggefietst over land en op dinsdagmorgen stonden we weer 
in de bakkerij. 
De eerste reis naar het buitenland vond plaats in 1968 , we gingen toen met z´n 
zessen per vliegtuig naar Dubrovnik in Joegoslavië. 
 
Bakkerij Van de Kuinder, een begrip in Eemnes, eerst in Eemnes-Binnen, later 
in Buiten. Hoe verliepen de ontwikkelingen van het bedrijf? 
De vader van mijn vader was al bakker aan de Wakkerendijk 236, het huidige 
bedrijf van Datavisie. Mijn vader pleegde nieuwbouw aan de Laarderweg en 

 
Vader Jan van de Kuinder op het Laarderhoogt (1924). 
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vanaf 1926 tot zeker 1965 waren er dus twee bakkerijen Van de Kuinder. Het 
bedrijf aan de Wakkerendijk werd gevoerd door Frans van de Kuinder, een 
broer van mijn vader en zijn neef Bart van de Kuinder. De bakkerij aan de 
Laarderweg 44 viel onder de bewindvoering van vader Jan en Wiebe. Later 
werd het bedrijf verkocht aan Ben v.d. Heiden (van De Uitschieter) die van 

 
Moeder Marie Prinsen met Jeanne, Vader Jan van de Kuinder met Wiebe en dienstbode Jannie 
de Bruin-Ruizendaal voor het woonhuis/winkel aan de Laarderweg 44 (1929). 
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1983 tot 1996 samen met zijn vrouw Joke de bakkerij runde. Na de dood van 
Ben heeft Joke het bedrijf voortgezet tot 2001. 
Vandaag de dag zit in het pand Laarderweg 44 Optiek Turnhout Modebrillen. 
De bakkerij aan de Wakkerendijk had destijds bezorgadressen aan de Wakke-
rendijk richting Baarn, de Heidelaan en enkele adressen in Lage Vuursche. De 
zaak Laarderweg bezorgde brood op de Wakkerendijk vanaf nummer 236 rich-
ting Eemnes-Buiten, de Meentweg en het toen nog kleine dorp. Er werd vroe-
ger veel thuis bezorgd, vanaf tien tot twaalf uur; zo´n 95% werd bezorgd, weer 
of geen weer! Ik heb maar een jaar in de winkel gewerkt, voor de rest altijd 
buiten. Als bezorger bouw je een band op met de klanten en was er altijd wel 
tijd voor een gesprekje, dat had zeker zijn charme, elke dag aan huis. Mijn be-
zorgwijk was de Laarderweg, Veldweg, Nieuweweg, Molenweg en bij de gere-
formeerden in Laren. Ik reed eerst op de bakfiets en later op de driewieler trap-
fiets. Echte broodnijd of broodroof was er niet, wel zijn we nieuwe klanten 
gaan werven in de zestiger jaren, toen Eemnes ging uitgroeien. Nog even terug 
naar vroeger, vanaf ongeveer 1950 telde ons dorp (stad!) vijf bakkers-
bakkerijen: Heek, Hoogland, Luijf en twee keer Van de Kuinder. Toen werd 
het brood nog met de hand gemaakt en dat proces verliep als volgt: deeg maken 
(machinaal), deeg rijzen (half uur), afwegen met de hand, punten rijzen en in 
pannen opmaken, dan de rijskast en tenslotte een half uur in de oven, bij elkaar 
opgeteld dus ongeveer 3 uur per brood. De productie per dag bedroeg gemid-
deld: 150 broden, in de verhouding: 100 wit en 50 bruin. 
 
Je bent opgegroeid in de jaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945) en was pas 13 jaar toen die oorlog uitbrak. Wat herinner jij je nog 
uit die oorlogsjaren? 
Ach in het begin was alles vrij gewoon en normaal, pas in de periode dat het 
brood op de bon kwam, veranderde het beeld. De bonnen moesten ingeleverd 
worden bij de heer Marks die zitting hield in het zaaltje van Café Staal aan de 
Wakkerendijk. Wij kregen ook een toewijzing om meel te kopen. In die jaren 
stookten wij de ouderwetse oven op 
olie, maar toen waren wij gedwon-
gen te gaan stoken met takkenbos-
sen, vanwege de stopzetting van de 
olietoevoer. Langzamerhand liep de 
productie sterk terug, temeer daar 
onze klanten zelf de boter en suiker 
gingen aanleveren waarvan wij dan 
de koekjes moesten bakken. Rogge-
meel werd aangeleverd voor het rog-
gebrood en tarwe voor het tarwe-

 
1944-1945: Toen het brood op de bon was. 
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brood. De boeren verbouwden toen veel rogge en er waren uitgestrekte koren-
velden. Alle jaren ging de broodbezorging door, natuurlijk hadden we minder 
inkomsten, maar dat vormde toen geen groot probleem, in tijden van schaarste. 
Ik herinner me nog goed dat de bakkers Walinga en Hetebrij uit Laren naar 
Eemnes kwamen om bij ons te bakken (vanwege de takkenbossen). Thuis in de 
woning aan de Laarderweg was ik vanaf 1944 onderduiker en hadden we een 
schuilplaats in een dubbel plafond bovenin de hangkast met kleren; dat waren 
spannende momenten. Duitse soldaten waren ingekwartierd in de jongens-
school aan de Eemnesserweg in Laren en liepen patrouilles in Eemnes; ook zijn 
er wel razzia’s gehouden en waren er transporten naar Amersfoort. Op een win-
teravond waren Bram van Gelder en ik op weg naar catechisatieles in Laren, 
toen we werden opgepakt en meegenomen naar een kolenhandel aan de Groene 
Gerritsweg; daar moesten we kolen omscheppen omdat de Duitsers dachten dat 
er wapens onder verborgen lagen. ’s Avonds laat mochten we weer naar huis, 
dat was schrikken! Op het laatst van de oorlog vernamen wij dat de Engelsen 
bij Eemdijk lagen; kort daarop volgde de capitulatie en vervolgens vierden we 
grote bevrijdingsfeesten. 
 
Van 1947 tot en met 1950 verbleef je in militaire dienst en ging je op wereld-
reis naar Nederlandsch-Indië. Een periode, lijkt mij, om nooit te vergeten, is 
het niet? 

Dat laatste zeer zeker! In februari 1947 
kwam ik voor mijn nummer als lichting 27 in 
dienst en werd ondergebracht bij de Huzaren 
van Boreel, die gelegerd waren in kamp 
“Bokkeduinen” bij Amersfoort. Daar heb ik 
8 maanden “gelegen”en werd opgeleid tot 
huzaar in een verkenningseenheid. In oktober 
kreeg ik inschepingsverlof, daarna terug naar 
Amersfoort en met ongeveer 800 man per 
trein naar Amsterdam om in te schepen op 
het troepenschip “Nieuw Holland”. Toen 
volgde de zeereis naar Indië die vier weken 
duurde en ons voerde langs Algiers, door het 
Suezkanaal naar Aden en toen de oversteek 
naar Indië. Tussendoor: mijn vader vond dit 
avontuur en mijn langdurige afwezigheid (in 
de bakkerij) niet zo leuk, maar voor mij was 
het een unieke belevenis. Eind november 
kwamen we aan in Batavia op Java in de ha-
ven van Tandjong-Priok en werden we per 

 
In opleiding in kamp “Bokkeduinen” 
bij Amersfoort (april 1947). 
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Op patrouille op West-Java, 3e van rechts: Wiebe (1947). 

 
Heenreis naar Indië op het troepenschip “Nieuw Holland” (november 1947). 
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vrachtwagen naar Tjililitan (een doorgangskamp) gebracht; na een paar dagen 
werd ik met een aantal anderen doorgestuurd naar Buitenzorg (het huidige 
Bogor). Daar werd ik kwartiermaker in het kazernecomplex genaamd: 14e Bat. 
Met kerst verbleven we in Tjileungsir. Later gingen we per landingsboot naar 
Oost-Java, van boord in Soerabaja en door naar Pasoeroean en Probolinggo, 
daar hebben we de 2e politionele actie meegemaakt. Het was een moeilijke 
maar ook onvergetelijke tijd; wij hebben veel kameraden verloren, maar ook 
vriendschappen voor het leven opgedaan. Eind 1949 voeren we per KPM-boot 
naar Zuid-Sumatra, toen volgde de soevereiniteitsoverdracht en zaten wij in 
feite zonder werk, in afwachting van onze repatriëring. Begin 1950 terug naar 
Buitenzorg op Java, waar we onze wapens moesten inleveren en medische keu-
ringen ondergingen, o.a. met betrekking tot de gevreesde geslachtsziekte. In 
maart scheepten we ons, in Tandjong-Priok, in op het Amerikaanse troepen-
transportschip “General Stuart Heintzelmann”. We waren blij weer terug te 
gaan en de vier weken die we op het water vertoefden waren vol van ervarin-
gen, anekdotes en goed van eten en drinken. Aangekomen in Amsterdam kre-
gen we na de ontscheping een sinaasappel, een glas chocolademelk en zeventig 
Hollandse guldens voor een nieuw pak (van nazorg had men nog nooit ge-

 
“De drie huzaren” op de Veteranendag in Den Haag (29 juni 2006). 
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hoord!). Toen naar Eemnes en eindelijk thuis; vader was blij en dankbaar in 
dubbel opzicht, want zijn maatje in de bakkerij ging weer aan het werk. Die-
zelfde avond bracht de fanfare ons een aubade, waar veel mensen op afkwa-
men. Als geschenk van de buurt kreeg ik een bestek, waar ik tot de dag van 
vandaag nog steeds mee eet!; en een mooi gedicht: “Van Siem Nagel tot aan 
Roodhart, Van Bram Snel tot Dirk Perier, Allen wilden hiermee zeggen: Wel-
kom Wiebe! Welkom hier.” In 1992 ben ik nog een keer teruggegaan naar In-
donesië en heb in Soerabaja het graf van mijn neef Wiebe van de Kuinder be-
zocht (zoon van Jacob). 
 
Lid van de Veteranen. Wat betekent dat voor jou? 
Heel veel! De toenmalige minister van Defensie Relus ter Beek was de eigen-
lijke initiatiefnemer van het huidige veteranenbeleid. Gemiddeld zes keer per 
jaar bezoek ik ontmoetingsdagen waar veel Indië-ervaringen worden uitgewis-
seld en dat houdt nog steeds stand; dat was en is goed voor de verwerking. We 
genieten nog steeds van vooral de onderlinge kontakten, de uitgebreide rijstta-
felmaaltijd en soms zingt Wieteke van Dort liedjes van vroeger uit Indië. Dit 
jaar heb ik meegelopen in het defilé tijdens de Veteranendag in Den Haag op 
29 juni als veteraan van de Huzaren van Boreel. Ik bezoek de Landelijke Vete-
ranendag van de Landmacht georganiseerd door het Ministerie, dit jaar in 
Zwolle; de Veteranendag van Indië-gangers in Dalen en de jaarlijkse herden-
king op 7 september in Roermond bij het Indië-monument. Ook ben ik lid van 
de Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers (VOMI) die ook een maandblad 
uitgeven; verder ontvang ik een maandblad van Defensie en van het Veteranen-
instituut. Er waren en zijn meerdere Indiëgangers vanuit Eemnes, zoals: Jan 
Rigter (overleden), Kees v.d. Kamp (overleden), Henk van Kassel (overleden), 
Bouke Elsinga (woont in Nieuw-Zeeland), Gijs Hilhorst (woont in Limburg), 
Herman Hilhorst, Gieskens, Hoofd, Lammert van Essen, Henk Dop, Herman 
Fokken, Jan de Lange, Bart Bos, Gerard v.d. Brink en Cor Luijcx. 
 
In 1950 ben je weer aan het werk gegaan. Hoe verliep dat en tot wanneer ben 
je blijven werken? 
De eerste tijd na mijn terugkeer was het best moeilijk om weer te wennen aan 
de dagelijks terugkerende regelmaat van bakken en bezorgen. Toch, achteraf 
bezien, is het redelijk snel gegaan en heb ik de zaak weer opgepakt. Ik ben door 
blijven werken tot mijn 61ste en dus definitief gestopt in 1988. Dat was toch een 
lange periode van 35 jaar, maar als ik er op terugkijk zijn die jaren omgevlo-
gen. In die periode ben ik er nog tweemaal zes weken tussen uit geweest voor 
herhalingsoefeningen in Budel. In 1983 heb ik het bedrijf verkocht en het pand 
verhuurd aan Ben v.d. Heiden, en mijn laatste werkjaren was ik in loondienst 
bij Ben. Zoals gezegd ging ik in 1988 op 61-jarige leeftijd met de VUT, en heb 
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Garneren van de slagroomtaarten (1961). 

 
Moeder in de noodwinkel aan de Laarder-
weg (1961). 

 
Heropening van de winkel in oktober 1961; vlnr: Klasien, Nelie, Jannie, Riek, Bep, Hieke en 
Wiebe. 
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toen ook het pand verkocht. In 1991 zijn moeder en ik gaan wonen in het huidi-
ge huis aan het Plantsoen. Moeder is hier blijven wonen tot 1999. 
Daarna heb ik een tijdje alleen gewoond en toen heb ik mijn huidige partner 
Carla ontmoet en nu zijn wij al weer vier jaar samen. We genieten samen van 
het leven, fietsen veel en gaan graag op vakantie. 
 
Wiebe, nu wij als lezers jouw levensverhaal hebben mogen aanhoren, wordt het 
ons eens temeer duidelijk dat het hard en lang werken was in de bakkerij en in 
de bezorging. 
Tevens heb je ons ingewijd in een periode die wij kennen als Nederlandsch-
Indië met de vele verplaatsingen en militaire acties. 
Het was voor mij een genoegen met jou in gesprek te gaan en ik heb genoten 
van de plezierige ontmoetingen. 
Wiebe, het ga je meer dan goed als “rustend burger”. 

 
Familie Van de. Kuinder t.g.v. de 70e verjaardag van moeder (juli 1984). 
Staande v.l.n.r. Frans, Jeanne, Bep, moeder Trijntje, Wiebe, Hieke, Pier, Klasien, Nelie en Attie. 
Gehurkt: Jan, Jannie en Riek. 


